
Procedura automatycznego pomiaru wskaźników zanieczyszczeń nieczystości ciekłych 
 

          Załącznik nr 3 
          do Umowy Nr …../…./…….  
 
Procedura automatycznego pomiaru wskaźników zanieczyszczeń nieczystości ciekłych. 
 
1. Wartości mierzonych automatycznie wskaźników zanieczyszczeń określają stężenie 

nieczystości ciekłych. Wartości wskaźników są określone w pkt. I Załącznika Nr 1 
do niniejszej umowy. 

2. Automatycznie mierzone są tylko wartości pH, temperatury i przewodności elektrycznej.  
3. Jeżeli wartości wskaźników zanieczyszczeń są inne niż określone w pkt. I w/w załącznika, 

upoważniony pracownik Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp. z o.o. dokona poboru próbki 
nieczystości ciekłych do badań.  

4. Wyniki kontroli jakości nieczystości ciekłych będą przedstawione w formie wydruku  
na tzw. dowodzie potwierdzającym przyjęcie nieczystości ciekłych. 

5. W przypadku stwierdzenia przekroczenia wartości pH zostanie zablokowany spust 
ciągowy. 
 
 

PROCEDURA WYRYWKOWEJ KONTROLI JAKOŚCI NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

1. Próba jest pobierana przez pracownika Odbiorcy w obecności Dostawcy 
lub upoważnionego przez niego pracownika. 

2. Dostawca upoważnia do uczestnictwa w poborze prób nieczystości ciekłych, do 
podpisywania „Protokołu pobrania próby nieczystości ciekłych” swego pracownika 
…………………………..……………………………… 

3. Pracownik pobierający próbę sporządza „Protokół pobrania próby nieczystości ciekłych”, 
zwany w dalszej części procedury Protokołem. Protokół powinien zawierać: 

 miejsce (adres), z którego dostarczono nieczystości ciekłe (na podstawie 
złożonego przez Dostawcę lub upoważnionego przez niego pracownika 
dokumentu poświadczającego odbiór i wprowadzanie nieczystości ciekłych ), 

 czytelne podpisy złożone przez osobę pobierającą próbę i Dostawcę 
lub upoważnionego przez niego pracownika; (w przypadku uchylenia się przez 
Dostawcę lub upoważnionego przez niego pracownika od podpisania Protokołu, 
pobierający próbę sam podpisuje Protokół, zaznaczając fakt odmowy podpisu). 

4. Zakres badań obejmuje wskaźniki wymienione w pkt. I określonym w Załączniku Nr 1 
do niniejszej umowy  

5. Wyniki analizy próby nieczystości ciekłych wpisywane są do Raportu Badań Ścieków. 
6. Całkowity koszt analizy próby nieczystości ciekłych jest sumą cen wykonanych analiz 

poszczególnych wskaźników (wg „Cennika Laboratorium Przedsiębiorstwa „Nogat” 
Sp. z o.o.”). Jeżeli żaden ze wskaźników określonych Tabeli I zawartej w Załączniku Nr 1 
nie zostanie przekroczony, koszty analizy ponosi Odbiorca, w przeciwnym razie koszty 
analizy ponosi Dostawca. 

7. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników 
zanieczyszczeń w dostarczonych nieczystościach ciekłych, Odbiorca informuje 
Dostawcę o ilości przekroczonych parametrów zanieczyszczeń  
i nalicza opłatę dodatkową zgodnie z § 5 umowy. W przypadku nie stwierdzenia 
przekroczeń Odbiorca nie ma obowiązku informowania Dostawcy o wyniku analiz. 

 
ODBIORCA        DOSTAWCA 


